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Úvod


V roce 2015 navštívilo Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
104 165 návštěvníků, kteří si vypůjčili 192 020 (index r. 2014 + 8 262) knih, periodik
a CD.



Nakoupili jsme 6 486 knižních jednotek (celková hodnota nákupu za rok 2015 činila
1 273 435 Kč).



Uspořádali jsme 347 kulturních akcí, výstav a tematických výstavek, 10 víkendových
workshopů a 2 výlety pro návštěvníky knihovny.



V současné době knihovna eviduje 3 488 čtenářů (z toho 1 087 dětských).



Díky finančnímu daru Nadace ČEZ a ve spolupráci se zřizovatelem knihovny
proběhla kompletní rekonstrukci oddělení Naučné a zájmové literatury.



Pro školy a školní družiny jsme připravili 135 lekcí, kterých se zúčastnilo 3 144 dětí.
Začínající čtenáři na nich získají základní informace o knihách a funkci knihovny.



V rámci výkonu regionálních funkcí poskytujeme metodickou pomoc 76 místním
knihovnám. Pro jejich potřebu jsme připravili a odeslali 542 souborů s 40 326
dokumenty.



V knihovně působí již pátým rokem Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní pro
seniory, probíhají kurzy angličtiny. Získáním dotací jsme i v letošním roce rozšířili
nabídku volnočasových aktivit o kurzy Trénování paměti, Psychomotorická cvičení,
Kurzy počítačové gramotnosti a tvořivé letní workshopy, taktéž pro seniory.



Ve spolupráci se Spolkem LiPen o.s. jsme se zapojili do celostátní akce Noc
Literatury a Festivalu Den poezie.



Mladší čtenáři navštěvují kroužek Šperkovnice a Klub deskových her.



Připojili jsme se k fairtradeovým aktivitám města, uspořádali další ročník literární
soutěže Máchovou stopou a zorganizovali ve spolupráci s děkanem litoměřické
kapituly již pátý ročník svatomartinských slavností.



Již poněkolikáté jsme spolupracovali s Kinoklubem Ostrov na realizaci části letního
festivalu Litoměřice 15.



V měsíci srpnu se knihovna připojila ke kooperativnímu projektu ústeckého kraje na
podporu čtenářství – Města a obce čtou. Během týdne od 21. 8. – 30. 8. čítárnu pod
širým nebem navštívilo 1 200 návštěvníků. Tato akce probíhala současně v 6 městech
a 8 obcích ústeckého a lounského kraje.

2. Služby a činnosti specializovaných oddělení
2.1 Naučné oddělení:
Pro potřeby naučného oddělení bylo v roce 2015 nakoupeno 739 knihovních jednotek.
Oddělení navštívilo 22 259 návštěvníků, kteří si vypůjčili 27 617 knih, 32 738 periodik
a 534 elektronických zdrojů. Samozřejmostí je využívání veřejného internetu pro čtenáře
(1 122 návštěvníků), ale i pro neregistrované uživatele. V průběhu roku jich tuto možnost
využilo 183.
Služby nabízené v rámci studovny a čítárny:
- Půjčování knih z příruční a regionální knihovny
- Široká nabídka novin a časopisů (140 titulů)
- Zjišťování excerpce článků z regionálních periodik (Radniční zpravodaj, Terezka,
Zpravodaj města Lovosic)
- Vyhledávání z elektronické databáze novinových a časopiseckých článků Anopress,
- která byla získána na základě grantu MK ČR – VISK 8A (557 článků)
- Široký výběr elektronických zdrojů a jazykových výukových programů na CD – ROMech
(528 výpůjček)
- Právní informační software Lex DATA i daňové a právní materiály v tištěné podobě
(Sbírky zákonů)
- Pro studenty středních škol knihovnicko-bibliografické lekce zaměřené na seznámení
s knihovnou, jejím fondem a orientaci při vyhledávání. Tuto možnost využilo 8 tříd ze
Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb, Kladenské soukromé střední školy,
Středního odborného učiliště na Dlouhé ulici.
- Možnost získávání materiálů prostřednictvím služby MVS (službu využilo 245 čtenářů),
požadavků od ostatních knihoven na zaslání knih bylo 358.
- Ke kulturním výročím bylo nainstalováno 12 výstavek.
2.2 Centrální registrace (Hudební oddělení)
Za sledovaný rok nakoupilo hudební oddělení 339 ks hudebních dokumentů.
Během sledovaného roku navštívilo oddělení 12 143 uživatelů,
kteří si vypůjčili 21 330 CD, 5 198 knih a hudebnin.
Toto oddělení se stalo místem centrální registrace dětských i dospělých čtenářů.
Byla zde umístěna část fondu oddělení Beletrie – cizojazyčná literatura a fantazy literatura.
V rámci Týdne knihoven bylo zaregistrováno v rámci akce „Registrace zdarma“
+ 188 nových čtenářů(Týden knihoven 2015).
Při nákupu dokumentů se oddělení zaměřilo již pouze na spolupráci s internetovými
obchody.
Půjčování audioknih, které je využíváno především studenty a staršími občany, se setkalo
s velkým ohlasem (ve sledovaném období bylo nakoupeno 299 titulů).
Součástí oddělení je nabídka pěti stanic veřejného INTERNETU. Tuto službu využilo
4 502 návštěvníků, z toho 1 441 neregistrovaných uživatelů.
S velkým ohlasem se setkal Internetový kurz pro seniory, který se uskutečnil v měsíci
říjnu – listopadu pod vedením odborného lektora Václava Patáka

2.3 Oddělení beletrie
Pro potřeby oddělení bylo v uplynulém roce nakoupeno 1 723 knihovních jednotek, které
využilo 32 053 návštěvníků. Čtenáři si celkem vypůjčili 70 182 knih.
Oddělení zajišťuje výpůjčky fondu beletrie pro dospělé čtenáře.
Široká škála cizojazyčné literatury, kterou využívají především studenti, byla přemístěna na
oddělení Centrální registrace.
Na oddělení jsou k dispozici 4 počítačové stanice s možností připojení k internetu.
Tuto službu využilo 1 128 čtenářů a 192 neregistrovaných uživatelů.
Dlouhodobě spolupracuje s domovem pro seniory ve Švermově ulici s domovem, kde
poskytujeme zdarma službu „pravidelné donášky knih“.
Prostřednictvím tematických výstavek jsou čtenáři seznamováni s knižními novinkami
a významnými kulturními výročími.
2.4 Dětské oddělení
Pro dětské čtenáře bylo v roce 2015 zakoupeno 661 knihovních jednotek, které si půjčilo
1 087 zaregistrovaných čtenářů. Dětské oddělení navštívilo 15655 návštěvníků, kteří si
vypůjčili celkem 34421 knih a časopisů. Služby internetu využilo 5 932 dětských čtenářů.
Hlavní náplní tohoto oddělení je vytváření aktivit pro dětské čtenáře. Začínající čtenáři zde
získávají základní informace o knihách a knihovně, rozvíjíme jejich čtenářskou gramotnost.
Velkou péči věnujeme především knihovnicko-bibliografickým lekcím. V roce 2015 jsme
připravili121 lekcí, kterých se zúčastnilo 2 432 dětí ze základních a mateřských škol
z Litoměřic a okolí.
Pro starší čtenáře jsme zorganizovali celkem 24 typů besed na různá témata (knihovnická,
literární, spojená s naším městem a regionem).
Besedy pořádané pro základní školy vycházejí vstříc přáním pedagoga.
V odpoledních hodinách navštěvují dětské oddělení školní družiny a klienti Diakonie.
Pro děti i rodiče bylo během roku 2015 připraveno v odpoledních hodinách 14 volnočasových
aktivit, kterých se zúčastnilo 712 návštěvníků.
Bylo to například: Fimfárum – odpoledne k výročí J. Wericha, Máš Filipa? – kvízové
odpoledne pro starší školáky, pohádky L.Štíplové – odpoledne pro malé děti, Zahradničíme
v knihovně – výroba zápichů do květináče a setí.
Dětské oddělení se zúčastnilo i finále krajské soutěže Klubíčko čtení, které se konalo
v knihovně Děčín. V obou kategoriích, mladších i starších, se naši zástupci umístily mezi
prvními třemi.
Další projekty:
Knížka pro prvňáčka – Projekt Už jsem čtenář je celostátní akce, kterou vyhlašuje SKIP ČR.
Akce zapojuje žáky prvních tříd formou speciálních besed pořádaných v knihovně. Odměnou
za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka, původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. V roce 2015 se do projektu zapojily
první třídy ze ZŠ B. Němcové, ZŠ Na Valech a ZŠ Ladova. 186 prvňáčků bylo odměněno
knihou při slavnostním předávání v divadle K. H. Máchy.

Noc s Andersenem – Celostátní akce na podporu dětského čtenářství. V roce 2015
„nocovalo“ v knihovně 30 dětí. Připravený program se tentokrát týkal hvězd a planet. Pro děti
bylo připraveno několik soutěží, her, tvoření a nechyběla ani pohádka na dobrou noc.
Pasování druháků – Slavnostní pasování žáčků druhých tříd na čtenáře knihovny, v roce
2015 to bylo 186 dětí ze sedmi druhých tříd litoměřických základních škol.

3. Tabulky, dodatky
3.1 Přehled počtu čtenářů
SKUTEČNOST 2015

index r. 2014

KKHM Litoměřice

3 488

+ 80

Místní knihovny

2 561

+ 15

Celkem

6 049

+ 95

SKUTEČNOST 2015

index r. 2014

KKHM Litoměřice

82 110

- 847

Místní knihovny

44 808

+ 1816

126 918

+ 969

DISLOKACE

3.2 Přehled počtu návštěvníků
DISLOKACE

Celkem

3.3 Výpůjční činnost
DISLOKACE
KKHM Litoměřice
Místní knihovny
Celkem

SKUTEČNOST 2015

index 2014

192 020

+ 8 262

80 429

+ 2 982

272 449

+11 244

3.4 Návštěvníci kulturních akcí
SKUTEČNOST 2015

index r. 2014

Návštěvníci půjčoven a studoven

82 110

- 847

Návštěvníci využívající internet

13 059

- 667

Návštěvníci kulturních akcí

6 384

+ 145

Návštěvníci vzdělávacích akcí

2 612

+1

CELKEM

4. Akce pro veřejnost (výběr)

105 530

4.1 Pro děti
4.1.1 Zájmové kroužky
Šperkovnice – Výroba šperků a dekorací z korálků.

4.1.2 Kluby
Klub dětských her – Každou středu si pro děti z 1. stupně ZŠ dobrovolnice připravují
zajímavý a zábavný program.
Klub Knihožroutů – Čtenářský klub pro děti od 8 let.
4.1.3 Soutěže
Máš Filipa? – připomínka Dne vzdělanosti
Klubíčko čtení – literární soutěž severočeského Klubu dětských knihoven
Máchovou stopou – literární soutěž (nejen) pro studenty
4.1.4 Cyklus volnočasových aktivit pro děti, rodiče a prarodiče
Hlavním cílem aktivit byla podpora soudržnosti rodiny a smysluplné využití volného času celé
rodiny, podpora mezigeneračního setkávání.
Aktivity byly tematicky rozčleněny na tvořivé odpolední workshopy, víkendové workshopy,
výlety, dětské tvořivé bazárky:
Tvořivé odpolední workshopy:
U-žít Litoměřice – program pro ZŠ v rámci Týdne mobility
Cestování po světě – program pro MŠ v rámci Týdne mobility
Zahradničíme v knihovně – výroba zápichů do květináče, setí
Fimfárum – soutěžní a tvořivé odpoledne k výročí J. Wericha
Čarodějnice – program pro DDM Rozmarýn
Pohádky L. Štíplové – odpoledne pro malé děti
Workshopy ro děti i dospělé:
Letní workshopy v Parku V. Havla: pro seniory a vnoučata
Barevný svět: Barevné mozaiky, Bludiště labyrinty, Mandaly světa, Mandaly z papíroviny –
Lektorky: Ing. Irena Štyrandová a Helena Učíková Lendacká
Workshop fotografie I., II., III. – Cyklus workshopů jak pracovat s fotoaparátem a fotografií.
Workshopy Psychosofie – v rámci festivalu Alchymistické Litoměřice
Workshop Manga I. a II. – japonský styl kresby
Workshop (slepo)tisk – tvorba vlastního reliéfního obrazu
Workshop Léčivá moc pohádek – ve spolupráci s Waldorfskou iniciativou Litoměřice
Workshop Martinské lampióny – doprovodná akce
Workshopy pro maminky na mateřské dovolené – výroba hraček pro rozvoj myšlení

Výlety:
Procházka po Zemi – sobotní výlet pro rodiny na Bílé stráně
Výlet za ledovcovými jámami na Plešivec – sobotní výlet do přírody pro celé rodiny
Dětské tvořivé bazárky:
Během roku děti uspořádaly 2 tvořivé bazárky, kde představily a nabídly své rukodělné
výrobky (Kroužek Šperkovnice).
4.1.5 Návraty k tradicím
Svatomartinské zastavení v knihovně – (ve spolupráci s Katedrální kapitulou sv. Štěpána
v Litoměřicích) Legenda o Sv. Martinovi – vyprávění legendy, pověsti, pranostiky,
ochutnávka martinských rohlíčků. Putování se světýlky po stopách bělouše na Dómské
náměstí.
Lucie noci upije – Dobrodružná cesta uličkami města pro děti i dospělé.
4.2 Pro dospělé (výběr)
4.2.1 Autorské večery / spisovatelé
Michal Viewegh
Hledáme své předky I. a II. – rodopis
Když vypráví Irena Fuchsová
Guláš pro Masaryka
Milan Gelnar / Astrologie
Křest knihy / Moučníky bez lepku
Křest knihy / Kubinstadt město snivců
Žijeme z energie / Viliam Poltikovič
Kaleidoskop / Jan Rejžek
Po stopách Čechů / Judyta Matyášová
Očarovaná Afrikou / Hana Hindráková
4.2.2 Cestopisná vyprávění
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
Cesty do Santiaga, Toskánska, Ligurie a Katalánska
Lidová architektura a krajina Českého středohoří
Litoměřice v době husitské / O.Doskočil
Historické Litoměřice / O. Doskočil
Stopem po Kavkaze/ KaiWangle
Vyprávění o Nepálu / Mája Hůdová
That‘s Afrika / Tomáš Kravka
4.2.3 Umělecká řemesla / Ing. Jana Štefaniková
UŘ Thajska a Kambodže
Kultura a řemeslné umění Etiopie v příkladech
Řemeslná kultura Rumunska
Dvě perly Torajů – Indonésie

4.2.4 Procházky
Spolupráce s historikem O. Doskočilem
10x procházka historickými Litoměřicemi, téma např.: Husitské Litoměřice, Příběhy
litoměřických kostelů ad.
4.2.5 Světová náboženství / Ing. Jana Doležalová
Islám
Hinduismus
Buddhismus
Náboženství Číny
Zen
4.2.6 Waldorfská iniciativa Litoměřice
Na Hromnice o hodinu více
Jarní obroda. Poselství Velikonoc
Letnice. Květen plný kvítí
Jak promlouvá rok
4.2.7 Alchymistické Litoměřice
4.2.8 Do ucha (poslechové večery)
Cyklus pro mladé pořádaný v rámci projektu KRE-KNI
4.2.9 Zdravý životní styl
Večery Klubů celiaků – pravidelná setkávání
Dynamická chůze – cesta zpátky za zdravím / Jan Veselý
Bylinková poradna Jany Ranušové
Trénování paměti pro studenty / Mgr. Helena Učíková Lendacká
Besedy v rámci kampaně Města Litoměřice – Dny zdraví
4.3 Výstavy
Máchův Máj v monotypech Oldřicha Hamery
ČEŠI 1942 / Marek Rubec – výstava vTeráriu
(T)RAUMSUCHE / Sebastian Vorein
Země snivců – výstava v Teráriu
Autorské sítotisky studentů VOŠ Štětí
Tři světy – tři odlišné pohledy na svět
Ilona Staňková – výstava naučné oddělení
KRE-KNI – představení projektu knihovny – výstava v Teráriu
Substance / Lenka Kahuda Klokočková – výstava (13. 11.–13. 1. 2016)
4.4 Kluby seniorů
Spolek LiPen o.s.
Vznikl na podzim 2013 a sdružuje litoměřické seniory, kterým nabízí kulturní, společenské a
vzdělávací akce. V roce 2015 se uskutečnilo na 39 aktivit.

Čtení sluší každému, Čtenářská beseda, Sousedi, pojďte na kafe, Zaniklé kostely,
Fairtrade máme v malíčku, Checheche-literární mecheche, tvořivé workshopy, Zpívání
o vodě, Výstava k projektu Prolínání, Křest knihy – Dneska jsem viděl psa, Vánoční
besídka aj.
Zapojení do kampaně – Místa v Litoměřicích přátelská seniorům.
Noc literatury, Noc kostelů, Den poezie, Letní škola tvůrčího psaní aj.
Klubu tvůrčího psaní pro aktivní seniory
V tomto roce byla vydána kniha pověstí, uskutečnily se dva literární večery s autorským
čtením členů klubu.
Dopolední klub aktivního stáří
Pravidelná páteční setkávání jsou zaměřena na trénink paměti, výtvarné dílny, jednoduchá
cvičení. Senioři společně navštěvovali výstavy v galerii a muzea.
Angličtina pro seniory
Zájemcům byly nabídnuty lekce pro začátečníky i pokročilé. Výuka a příjemné posezení nad
šálkem anglického čaje zaujala mnoho seniorů.
Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory
Psychomotorická cvičení
Trénování paměti
Tvořivé workshopy ad.
5. Spolupráce s ostatními organizacemi
Pedagogicko-psychologická poradna ústeckého kraje
Pracoviště Litoměřice
Pravidelné konzultace (již od roku 2000) o doplňování vhodné literatury, určené pro děti
s poruchami učení.
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Den dětí – na této aktivitě se dětské oddělení účastnilo spolu s dalšími organizacemi Města
Litoměřice. Besedy pro příměstské dětské tábory v letních měsících.
Zdravé město Litoměřice
Týden mobility – čtení pohádek s dopravní tematikou, soutěže pro rodiny s dětmi
Místa přátelská seniorům – spolupráce Klubu tvůrčího psaní a Dopoledního klubu aktivního
stáří
Místa přátelská rodinám s dětmi – v rámci Komunitního plánování Města Litoměřice
DUN DUN – férový festival inspirovaný Afrikou
Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice
Spoluúčast na akci Litoměřická Muzejní noc
Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER
Procházka po Zemi – víkendový výlet pro děti a rodiče
Spolupráce s Dětským zastupitelstvem města Litoměřice
Dílna ručního papíru
Spolupráce při seniorských aktivitách – návštěva Dílny, víkendové letní workshopy v přírodě
Spolupráce s knihovnami Ústeckého kraje

Města a obce čtou – kooperativní projekt knihoven Jirkov, Louny, Klášterec nad Ohří a
Litoměřice. Týden letního čtení v Parku V. Havla bylo doplněno o doprovodný program–
workshopy, autorská čtení a komorní hudební vystoupení regionálních autorů a hudebníků.
Spolupráce knihoven spočívala ve vzájemné výměně vystupujících.
5.1 Nadace Charty 77 / Konto bariéry
Knihovna K. H. Máchy je zapojena do projektu SENSEN – Senzační senioři.
Projekt Nadace Charty 77 / Konto bariéry je určen aktivním seniorům z celé republiky.

5.2 Obrazová příloha

6. Výkon regionálních funkcí
Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí, kterou Příspěvková organizace Knihovna
K. H. Máchy v Litoměřicích obdržela od Ústeckého kraje, je zaměřena na tyto činnosti:
-

Poradenská a konzultační činnost pro městské a základní knihovny (ZK)
Vzdělávání zaměstnanců základních knihoven (porady, semináře)
Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro ZK provozované obcemi
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů ZK provozovaných obcemi
Podpora při zpracování statistiky o činnosti ZK
Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených z prostředků
obce, pro ZK, provozované obcí
Další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných
knihovnických a informačních služeb

1. Poradenská a konzultativní činnost pro MěK a ZK
V litoměřickém regionu dlouhodobě pracuje 7 městských knihoven – Roudnice, Lovosice,
Štětí, Budyně nad Ohří, Terezín, Libochovany a Úštěk s pobočkou Starý Týn. Pro tuto
pobočku vykonávají všechnu knihovnickou činnost metodičky KKHM – tzn., že připravují
výměnné soubory, provádějí metodické návštěvy, revize, zpracovávají statistiku, kterou
posléze přičtou v elektronické i papírové podobě MěK Úštěk.
V roce 2015 byla ukončena činnost dvou poboček MěK Budyně nad Ohří – Nížebohy a Písty.
Město Budyně nad Ohří na pokyn metodiček zažádalo o vyřazení původně dvou místních
knihoven z evidence MKČR.
Poradenskou a konzultativní činnost vykonávají metodičky pro všechny místní knihovny.
Ve všech 73 místních knihovnách je jedenkrát ročně provedena metodická návštěva, která je
zaměřena na problémy dané knihovny.Z každé návštěvy je pořízen zápis, který je zaslán na
obec, místní knihovnu a jedna kopie zůstává v Knihovně K. H. Máchy k nahlédnutí
nadřízeným orgánům.
Konzultace přímo v knihovnách se týkají především přeznačování a ochrany fondu, zejména
v návaznosti na retrokonverzi knihoven. Zaučení nové knihovnice ve Velemíně, Vrutici,
Snědovicích, Libkovicích a Horních Beřkovicích.
Díky terminálovému přístupu ubyly konzultace v automatizovaných knihovnách, jejichž
knihovnice dobře neovládají modul katalogizace – knihy lze katalogizovat z Knihovny
K. H. Máchy (Ploskovice, Křešice, Velemín). Konzultace v KKHM se týkají obvykle
vyplňování statistických výkazů – 8 knihoven – výpočet virtuálních návštěvníků, úbytky,
vstupy do on-line katalogu, se dvěma zástupci obcí byly projednány regionální funkce
a smlouvy o poskytování příspěvků na nákup knih do výměnných souborů

2. Vzdělávání neprofesionálních knihovníků
Tradiční jarní výjezdní seminář byl orientován na služby a prohlídku Národní knihovny
v Praze. Semináře se zúčastnilo 33 knihovníků.
V rámci Týdne knihoven metodičky proškolily 13 čtenářů + 3 knihovnice v místních
knihovnách Vchynice, Straškov a Račiněves ve vyhledávání dokumentů v on-line katalogu
místních knihoven, Knihovny K. H. Máchy a dalších vyhledávačů (SKAT, JIB). 15. 10. 2015

metodičky navštívily nízkoprahové centrum v Lovosicích, kde dětské účastníky i pracovníky
centra seznámily s knihovními službami. Dále byla beseda orientována na výročí Večerníčka
(čtení a kreslení).

3. Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro ZK provozované obcemi
Tato regionální služba je pro základní knihovny nejatraktivnější a z hlediska uživatelů
i nejžádanější. Mnohé knihovny mají velmi zastaralý fond, zřizovatelé jej neaktualizují, takže
ve většině knihoven jsou výpůjčky realizovány právě z knih z výměnných souborů.
Výměnné soubory většinou připravují a distribuují pracovníci Knihovny K. H. Máchy
v pravidelných třítýdenních rozvozech. Existují 4 skupiny knihoven (podle lokality), takže při
cirkulaci každá ZK obdrží minimálně 4x ročně novinky. V letošním roce bylo připraveno a
rozvezeno 542 souborů (nárůst +66 souborů) s 40326 knihovními jednotkami (nárůst 8 897)
v hodnotě 8 058 151 Kč. Jeden ze souborů obsahuje v průměru 74 (+ 8 sv.) knihovních
jednotek.
Některé knihovnice preferují osobní výběr, ale pro většinu knihoven soubory připravuje
metodička KKHM. Výměnné soubory využívá 72 místních knihoven.
Metodičky se každoročně věnují ochraně fondu ve výměnných souborech, v průběhu roku
bylo přeznačeno a přebaleno cca 1500 knih.
V roce 2015 bylo z rozpočtu na výkon regionálních funkcí zakoupeno 2 960 (nárůst 496 sv.)
knihovních jednotek a předplaceno 25 titulů periodik. Na nákup knih do výměnných souborů
byly již podruhé použity i peníze od obecních úřadů.
Během roku 2014 byly podepsány nové Smlouvy o poskytování odborných knihovnických
služeb. Jejich součástí je i spoluúčast na financování nákupu do výměnných souborů.
Smlouvy na rok 2015 podepsalo 62 obcí pro 72 knihoven, smlouvu nepodepsal OÚ Bechlín –
knihovna nesouboruje. Celkem bylo vybráno 212 660 Kč a z roku 2014 převedeno
99 250,58 Kč. Z těchto příspěvků bylo zakoupeno do výměnného souboru 1770 svazků
z celkového přírůstku.

4.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů ZK provozovaných obcemi

Podle knihovního zákona 257/2001 Sb. je povinna každá knihovna s fondem do 1 000 000
svazků provádět revizi knihovního fondu jednou za pět let. Revize v automatizovaných
knihovnách (24 MK) litoměřického okresu provádějí obvykle knihovnice samy, metodičky
poskytují pouze poradenskou službu.
V roce 2015 byla dokončena retrokonverze všech 49 neautomatizovaných místních
knihoven, tj. jejich fondy jsou přesně vloženy v katalogu Clavius, na webových stránkách
mají vystaveny on-line katalog vlastního fondu, vyselektovány byly knihy zastaralé
a opotřebované. Mnoho knihovnic následně knihovní fond přeznačí a přebalí.

5. Podpora při zpracování statistiky o činnosti ZK
Městské knihovny vyplňují roční statistický výkaz přímo do formulářů NIPOS a tištěnou
podobu zasílají do Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích. Pro místní knihovny jsou připraveny
jednodušší výkazy, z nich pak čerpají metodičky, zadávají zjištěné údaje do papírové
i elektronické formy výkazů NIPOS. Metodičky také oslovují účetní obcí všech 73 místních
knihoven, od nich získávají další informace, týkající se hospodaření knihoven. Ze všech dat
jsou pak sestaveny sumáře litoměřického regionu. Veškeré údaje se dále postupují krajské
knihovně.

6. Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů, pořízených
z prostředků obce, pro ZK, provozované obcí
Pracovnice Knihovny K. H. Máchy zajišťuje nákup pro 3 městské knihovny – Terezín
(rozpočet 40 000 Kč), Budyni nad Ohří (30 000 Kč) a Úštěk (50 000 Kč). V roce bylo za tyto
prostředky nakoupeno 769 knihovních jednotek. Ty byly také zpracovány. Pro MěK Úštěk
bylo nakoupeno 341 k. j., pro MěK Terezín 231 a pro Měk Budyně nad Ohří 197 k. j.
Místní knihovny, jejichž zřizovatel financuje nákup knih do vlastního fondu, (cca 25 knihoven
ze 73 = 34%) si nakupují samy a knihy pouze zasílají na knihovnické zpracování do KKHM.
Zasílají ke zpracování i knihy, které získají darem od čtenářů. Takto bylo zpracováno 919
titulů pro 25 místních knihoven.

7. Další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných
knihovnických a informačních služeb
Při každé metodické návštěvě je zjišťováno, zda mají uživatelé přístup k internetu – kromě
pobočky Starý Týn a MK Malíč je internet zaveden ve všech knihovnách. MK Malíč je však
nyní umístěna v kanceláři starosty obce a čtenáři tak mohou využít jeho PC. Uživatelé ze
Starého Týna mají možnost použít PC v MěK Úštěk.
Nebyly podány žádné žádosti o dotace z grantu MKČR. Žádná z místních
neautomatizovaných nedosahuje takových výsledků, aby bylo rozumné uvažovat o
automatizaci provozu. Vzhledem, ke klesajícímu zájmu uživatelů internetu není ani nutná
výměna PC.
V roce 2015 metodičky navrhly do soutěže Knihovník roku Ústeckého kraje paní Kučerovou
z MK Mšené-lázně, která vyhrála 2. místo v krajské soutěži.
Servis automatizovaného knihovnického systému je od roku 2011 veden na komerční bázi.
Servisní bod firmy Lanius Tábor, pan Szaffner (fyzická osoba), v roce 2014 obsloužil
7 městských knihoven a 24 automatizovaných místních knihoven (Clavius REKS) a provedl
120 akcí, zásahů.
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